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I.
1.

Úvodní ustanovení

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje, za účelem navýšení finanční podpory z dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“), v souladu s článkem X. odst. 3 „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“
(dále jen „Program k zajištění dostupnosti“) vyhlašuje:
„Výzvu č. 3 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“
(dále jen „Výzva č. 3“).

2.

„Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ (dále jen
„Výzva“) a „Program k zajištění dostupnosti“ byly schváleny Radou Zlínského kraje dne 17. 9. 2018,
č. usnesení 0729/R23/18, Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční
podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2019“ byla schválena Radou Zlínského kraje dne 21. 6. 2019, č. usnesení
0483/R16/19 (dále jen „Výzva č. 2“). Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, postup
při zpracování, podávání a posuzování žádosti, pravidla a podmínky pro stanovení výše finanční
podpory, pro její čerpání, kontrolu a vyúčtování a další informace související s rozdělením finanční
podpory jsou zpracovány v „Programu k zajištění dostupnosti“ a v „Podmínkách pro stanovení
vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“
(dále jen „Podmínky“).

II.

Účel finanční podpory

1.

Navýšení finanční podpory je určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb, kteří podali
Žádost v rámci Výzvy zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 19. 9. 2018 nebo Výzvy č. 2
zveřejněné na Úřední desce Zlínského kraje dne 25. 6. 2019.

2.

Navýšená finanční podpora bude poskytnuta na platy, mzdy a jejich navýšení, dále bude
poskytnuta na zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb.

3.

Navýšená finanční podpora se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný
druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4
zákona o sociálních službách.

4.

Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona
o sociálních službách).
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III.
1.

Důvod finanční podpory

Zajištění sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě
a s odpovídající místní dostupností ve smyslu § 101a zákona o sociálních službách.

IV.

Maximální objem finanční podpory

1.

Finanční rámec podpory v celkové maximální výši 70.700.000 Kč je dán Dodatkem č. 1 k
ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze
dne 11. 1. 2019.

2.

Finanční podpora bude poskytována formou:
a)

Dotace – poskytovatelům sociálních služeb, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi
zřízenými Zlínským krajem

b)

Příspěvku na provoz – poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými
organizacemi zřízenými Zlínským krajem

V.

Okruh způsobilých žadatelů o finanční podporu

V souladu s článkem V. Programu k zajištění dostupnosti.

VI.

Způsob a lhůta pro podání Žádosti o finanční podporu

1.

Finanční podpora na sociální službu z rozpočtu kraje se poskytuje žadatelům na základě „Žádosti
poskytovatele sociální služby o finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019“ (dále jen „Žádost“).

2.

Poskytovatel sociální služby zpracovává a podává jednu Žádost, která je členěna pro každou
registrovanou sociální službu (nebo službu zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb).

3.

Žádost podává poskytovatel sociální služby v termínu od 1. 9. 2019 do 8. 9. 2019 včetně.
Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

4.

Žádost je zpracována a podána prostřednictvím k tomu určeného počítačového programu,
tj. webové aplikace OKslužby – poskytovatel, v části Žádost o dotaci, ve struktuře stanovené
touto aplikací.
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5.

Žádost musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají
pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.
(viz odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/Kvalifikovany_certifikat_v1.pdf)

6.

Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel, informace o zřízení uživatelských
účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV.
(viz odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info)

7.

Technická podpora (Hotline) k aplikaci OKslužby – poskytovatel.
(viz odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm)

VII.
1.

Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti o finanční podporu

O výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby bude rozhodováno na jednání Zastupitelstva
Zlínského kraje, nejpozději do konce listopadu 2019.

VIII.

Období, na které bude finanční podpora poskytnuta

1.

Finanční podpora bude poskytnuta na období od účinnosti Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“), popř. Dodatku k Pověření,
do 31. 12. 2019 včetně.

2.

Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce
2019 od účinnosti Pověření, popř. Dodatku k Pověření, a s ním věcně a časově souvisejí a budou
uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2020 v souvislosti s poskytováním základních činností služby
stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby.

IX.

Vymezení neuznatelných nákladů

1.

Uznatelné náklady jsou osobní náklady sociální služby, které souvisí s poskytováním základních
činností sociální služby poskytované na území kraje nebo pro občany daného kraje.

2.

Uznatelné náklady jsou i společné osobní náklady, které vznikají v souvislosti s poskytováním více
sociálních služeb nebo ve vztahu k jiným činnostem poskytovatele. Pokud se osobní náklady
vztahují k příslušné sociální službě pouze částečně, musí být rozděleny na základě prokazatelného
kritéria (kalkulace) na náklady související s příslušnou sociální službou a na náklady
s ní nesouvisející. Použití zvoleného kritéria (kalkulace) musí být schválené odpovědnou osobou
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poskytovatele sociální služby (touto osobou je statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba)
a poskytovatel sociální služby musí být schopen toto doložit v průběhu i po skončení financování
sociální služby v souladu s podmínkami Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, příp. Rozhodnutí
o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb, včetně dodatků.
3.

Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru.

X.

Kritéria pro hodnocení Žádostí o finanční podporu

V souladu s článkem X. Programu k zajištění dostupnosti. V případě, že přílohy uvedené v odst. 2.,
bodu 2.1 až 2.6. tohoto článku nebudou součástí počítačového programu pro zpracování Žádostí,
nebudou tyto přílohy krajem požadovány.

XI.

Kritéria pro stanovení finanční podpory

V souladu s Podmínkami a článkem VI. Programu k zajištění dostupnosti.

XII.

Vyúčtování finanční podpory

V souladu s článkem XIX. Programu k zajištění dostupnosti.

XIII.

Kontaktní osoby

Ing. Renata Krahulíková, telefon 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz
Bc. Lucie Turecká, telefon 577 043 302, e-mail:lucie.turecka@kr-zlinsky.cz
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